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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 10.12.2018 o 07:45 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený 07:45 – 08:45 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 07:45 – 08:45 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný  07:45 – 08:45 

Dana Figmiková volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená 07:45 – 08:45 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 07:45 – 08:45 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 07:45 – 08:45 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 07:45 – 08:45 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný  07:45 – 08:45 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená 07:45 – 08:45 

 

Priebeh  rokovania 
 

Bod č.1.  Otvorenie zasadnutia  (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice)  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 
Pani starostka privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní šiesti poslanci 

obecného zastupiteľstva. Pán poslanec Ing. Štefan Čamaj, pani poslankyňa Dana Figmiková a pani 

poslankyňa MUDr. Andrea Vašková na zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prítomní. Pani starostka 

konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová  

a za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa Mgr. Katarína Domonkošová a pani poslankyňa 

Ľudmila Pillárová.   

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

 
1. Otvorenie. (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Seni.  

6. Rôzne.  

7. Diskusia. 

8. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 17 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 17 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 17/III/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 3 –Kontrola uznesení 

 

Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 05.12.2018: 

 

Správa č. 10/2018 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 05.12.2018  - ku dňu 10.12.2018. 

 

V súlade s §18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná 

kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v Seni. 

 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 11/II/2018 až 16/II/2018. 

 
Uznesenie č. 11/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 12/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2019. 

 

Uznesenie č. 13/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámennú zmluvu bez akejkoľvek finančnej a vecnej náhrady medzi firmou 

Arcus Signum s.r.o. a obcou Seňa zo dňa 25.10.2018. Zámena pozemkov sa uskutoční podľa geometrického plánu 

č.106/2018 spoločnosťou SK GEO s.r.o. overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom dňa 

03.10.2018 pod číslom 1399/2018 a to: 
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a) obec Seňa nadobúda do výlučného vlastníctva parcelu registra „C“ č. 1468/262 – orná pôda o výmere 445 

m
2
, 

b) firma Arcus Signum, s.r.o. nadobúda do výlučného vlastníctva diely 1 - 9 o celkovej výmere 445 m
2 

 ornej 

pôdy v nasledovnom členení: 

- diel 1 o výmere 61 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/255, 

- diel 2 o výmere 125 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/256, 

- diel 3 o výmere 20 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/112, 

- diel 4 o výmere 68 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/259, 

- diel 5 o výmere 5 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/258, 

- diel 6 o výmere 1 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/220, 

- diel 7 o výmere 72 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/219, 

- diel 8 o výmere 21 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/113, 

- diel 9 o výmere 72 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/237, 

 

Uznesenie č. 14/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje návrh na vklad zámennej zmluvy zo dňa 25.10.2018 do katastra 

nehnuteľností medzi obcou Seňa a firmou Arcus Signum, s.r.o.  

 

Uznesenie č. 15/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2018. 

 

Uznesenie č. 16/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov rozsah zmien rozpočtu obce Seňa, ktoré môže vykonať starosta obce: 

a) pri všetkých účelovo určených finančných prostriedkoch poskytnutých obci – bez obmedzenia, 

b) pri finančných prostriedkoch poskytnutých podľa § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – bez obmedzenia, 

c) pri daroch, ak darca určí účel daru - bez obmedzenia, 

d) pri ostatných finančných prostriedkoch v maximálnej výške 3.000,- eur pri zmenách  

v rámci jednotlivých položiek platného rozpočtu obce Seňa.  

 
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Keďže sa v tomto bode rokovania nikto neprihlásil o slovo prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania. 

 

 

Bod č. 5 – Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila prítomným poslancom projekt Centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa a predniesol sa návrh uznesenia.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 18 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej 
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zdravotnej starostlivosti v Seni“: 

a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 

zdravotnej starostlivosti; 
b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie 

centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Seni“; 
c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

dotácie nasledovne: 

 prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Seňa 

341, 044 58 Seňa, 

 obstarania materiálno-technického vybavenia, 

 obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 

 vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov 

vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a 

nákupu softvérového vybavenia, 

 zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu, 

d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí prejavili záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného 

projektu, 

e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí prejavili záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte,  
f) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 

minimálne 55.000 EUR.“ 

Číslo: 18 Schválený: ÁNO Prítomní: 6  Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 18/III/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v Seni“: 

a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti; 
b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v Seni“; 

c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

nasledovne: 

 prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Seňa 341, 044 58 Seňa, 

 obstarania materiálno-technického vybavenia, 

 obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 

 vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia 

vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 

 zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu, 
d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

ktorí prejavili záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného projektu, 
e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí 

prejavili záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte, 

f) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z 

celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške minimálne 55.000 EUR.“ 

 
 



5 

 

Bod č. 6 - Rôzne 
Do tohto bodu rokovania nebol zaradený žiaden bod, a preto sa prešlo k siedmemu bodu rokovania.  

 

Bod č. 7 – Diskusia 

Keďže sa v tomto bode rokovania nikto neprihlásil o slovo, prešlo sa k poslednému bodu rokovania.  

 

Bod č. 8 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom za účasť 

a ich pozornosť. 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

    

  Meno 2/17 5/18 

 Ing. Štefan Čamaj N N  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA 

Dana Figmiková  N N 

 Jozef Hudák ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková N N 

……………………………… 
  LEGENDA : N – neprítomný, NH – nehlasoval, ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD – zdržal sa, ? – hodnota nie je známa 

 

 

 

....................................................... 
        Ing. Marcela Gallová 

      

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Martina Vargová                                                                    ............................................ 
               

Overovatelia:      

 

Ľudmila Pillárová                                                                   ............................................ 

  

 

Mgr. Katarína Domonkošová                                                                  ............................................ 


